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Nfjórnaróður. 
Sex flokkar. 

Kveðinn 1858 

af 

Gisla HMonráðssynl. 

Prentaður eptir hans eiginhandarriti, 

Kostnaðarmaður: 

Grímur Laxdal. 

Akureyri 1858, 

Prontaðnr í preutemíðju norður - og austurumdæmisins, 

hjá Helga Helgasyni. 



Mærum vin 

vísindanna, 

bragar - smið 

ok Barðastrandar 

sýslu prófasti, 

prúðum Ólafi, 

arfa Sigurðar, 

sýn ek kvæði, 

ýtrum láng vin 

til endrbótar. 

Bernsklega mér 

þó bragr um fari, 

úngmennum einum 

er ætlað at nema. 

G. Konráðsson. 



fo St 

(6, 

Fyrsti flokkur. 

Tekur yfir 4000 ár. 

Hó erfiðt verða megi mör 

mærtir til að velja, 

stór viðburði heimsins hér 

bygg eg nokkra telja. 

Vel eg til það vissan um 

veit í Sagna kveri. 

þó að tímateljurum 

trauðla saman beri. E 

Sextán hundruð hörmúng vex 

heimsins kyni frýu, 

eru talin ár og sex Heims ár. 

yfir rétt fmmtiu. 1656. 

Nóa — þegar feikna — flóð 

fjöllin yfir dundi. 

og Ararath á Örkin stóð, 
ártal þetta mundi. — 

Seytján hundruð sjötíu? og eitt. hefja 

seggir vel skynjandi 

himintúngla gættu greiðt 

gangs á Kaldealandi. 

Um tvö þúsund ætli? eg sé 2000. 

aldur heimsins gerður, 

þá Ninus byggði Ninive, 
nærst er komist verður. 

j 



10. 

11. 

13. 

14. 

4 

A Kaldeu finnst í fæddur Úr. 

Írægur kyns til þátta, 

Abraham sonur Tara trúr, 

tvö þúsund og átta. 

Hann var gjæddur gjæfu sól 

greinir helgar letra, 

Ísaak mög sðr merkann ól 

mæltur hundrað vetra. 

Ísaak höldt við Abrahams trú, 

en sextugur var hann 

þá Jakob ól og Esaú, 

ættar deilu skarann. 

Feðra trú að mestu mat 

mærsta verk að nýti, 

rámt áttræður Júdas gat 

Jakob Ísraelíti. 
Fjölgaði kyni, frægðir bar, 

fórst þá hverjum betur, 

af honum Jóseph alinn var 

eptir tíu vetur. 

Tvö þúsund og tvö hundruð 

talin af veröld nýu 

árin sex Og upp götvuð 

yfir rétt sjötíu. 

þegar Jakobs synir sinn 

seldu Jóseph bróður, 

á frón Egypta fluttur inn 

frægur og lindis eóyfr 

Föður sinn Jósep 

húngurs neyð að banna, 

heimti heim. 

2008. 

2108 

2168. 



15. 

16. 

18. 

19. 

20. 

21. 

5 

síðar árum tuttugu" og tveim, 

til landa Egyptanna. 

Aron fæddur — þekkjast þá 

þrjátíu ár í sögu 

vog tvær þúsundir telja má 

til bætt hundruð fjögur. 

En fæddur hinn mikli Moyses, 

mestur allra líða; 

það í Ritning þrykktri les 

þremur árum síðar. 

Áttræður yfir auðan sjó 

umför Drottinn greiddi; 

oz Ísraels fólk af Egyptó 

út Móyses leiddi. 

Eptir sinnar þjóðar þá 

þrjótsku vanda kafinn, 

fertugasta ári á 

er Móyses grafinn. 

Enn tvö þúsund fremur finn, 

fimm hundruð má trúa 

og sjötýgir ártalinn 

er leiddur Jósúa. 

Ára tugir tvennir þá 

tuttugu' og átta hundruð 

Hektor siðst þá brandi brá 

og borg var Trója sundruð. 

Sá Guðs maður Samúel, 

sæmdur heiðri klárum, 

fæddur síðar finnum vel 

fimmtíu" og þremur árum. 

HE. á. 

2296. 

2430. 

2433. 

2515. 

2570. 

2873. 
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28. 
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Tuttugu" og nýu hundrnd hör 

og heims ár nýtján talinn, 

dýra skáldið Drottins er 

Davíð kóngur alinn. 

Sál Kisson var settur að 

siklíng Ísraels mengi 

átján vetrum eptir það, 

en þó skrikkjótt gengi. 

- Einn um tvítugt annir mat 

allar drengilega, 

geysi risann Goliath 

garpurinn feldi þegar. 

þrjá um fertugt segjum sé 

siklíngs aldur talinn. 

þá Salómon ól við Bersabe 

buðlúng speki valinn. 

. Um sjötugt allur öðlíng lanz 

árum þremur síðar 

mikil vitri mögur hans 
musterið byggði" ið fríða. 

Þrjár þúsundir ártal enn 

ár tuttugu' og nýu, 

Salómons lík þá lögðu menn 

láði byrgt að nýu. 

Um þessa tíma það má sjá, 

þessi blindur töður, 

hófuðskáldið Hómer þá 

heiðraður Grikkjum meður. 

Hundrað eitt og þúsund þrjú, 

þá við neyð að krepta, 

2013; 

2990. 

2993. 

3029. 

3100. 



30. 

31. 

3ð. 

34. 

36. 

„2 
“ 

Elías um bætir bú, 

brúðar í Sa repta. 

Þþrjátýu hundruð þar með trö; 

þetta finnst í letri: 

fjörutýu, fimm og sjö 

fátt í einum vetri 3251. 

Fyrðar höfðu" um fagurt torg 

faung og starfann bæði 

þá Rómulus Rómaborg 

treysti? á hálsa svæði. 

þrjú hundruð og þrjátýge 

þegar ártal ritum, 

og einum bætt við árum sje (sjö), 3307. 
uppi konung vitum: 

Manasæs var Siklíng sá 

seinast vel trúaður; 

vísir Davíð vitrum frá 

var fimmtándi maður. 

Esajas uppi var 

á Manases dögum, “ 

einn spámaður mikill þar 

mentur í Drottinns lögum. 

. Sophonías síðar þá, 

sextýu' og nýu vetrum, 9310, 

uppi var — það vita má 

víst í helgum letrum. 

Jafnframt honum Jeremias 

Jerúsalem spáði 

Herleiðíng — og þrymu þras 

það á dynja náði. 



KÆR 

91. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Finam ár tel í fræðum“ ná * 

(fléttíng bragar mæddur) 

fjögur hundruð þúfund þrjú, 

þá er hann Cýrus fæddur, 

Nabógódónózor trað 

nærst að borg Jórsala 

nýu árum eptir það, 

ægum hótar kala. 

Spámaður og spáði þar, 

spakari mundu færri, 

Ezechiel einn, sem var 

af þeim fjórum stærri. 

Tuttugu vetrum seinna' og sja, 

Sólon speki frægur 

„engin“ Kresum sagði: „sje 

sæll fyrir endadægur“. 

því nærst teljum þetta sinn 

þrjátíu? og hundruð fjegur 

átta' og sextiu. ár talinn, 

öld er saman dregur. 

Hér fyrr talið árið um 

aptur dýrkun hreyfi, 

Cýrus gramur Gyðíngum 
gaf heim farar leyfi. 

Árum tveimur eptir, vel 

æfður Drottni þjóna, 

sjáandinn deyði Daniel, 
dýrstur í Babýlóna. 

Daniels eptir andlát hér 

ellefu vetur talda, 

3414. 

3441. 

3468. 

3470. 

3481. 
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46. 
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á8. 
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Kambyses.sör óvart er 

orðinn að heli kalda. 

Opt að sínum glæpum gis 

gjörði vondra líki =. 
Darius himlir . 

hlaut þá Persa 

Þrjátýu Bj A sex 3519. sl A 
öðlíng stjórnar láði; / 

Xerxi drambið voða vex 

verða kóngur náði. 

Sá fór mikla svaðilför 

síklíng fyrir Grikkjum, 

þeim er „vörðu frelsi" og fjör 

fyrir einvalds gikkjum. 

Fjórða ríkis ári á ; 3524. 

óíör reyndi slíka, 

átta vetrum eptir þá 

og var drepinn líka. 

49. Artaxerxeg eptir hann 

50. 

ól. 

er Lánghendi gramur 

lángðfnari — líka vann 

lengi stjórna framur. 

Hans það fögur fræði tjá 

frægur og speki þorinn 

fjórða ríkis ári á 3535. 

er Sókrates borinn. 

Ári síðar Esdras fer 3536. 

á Júðaland prestur 

trúar bót að telja hér 

til faung hann ei brestur. 



52. 

ð4. 

öð. 

56. 

ö7. 

ö9. 

10 

þrjár þúsundir ártal er — 

eptir hinn fyrsta vetur — 

fimm hundruð og fimmtýger 

finnast árinn betur. 

Frá Babýlon með sæmd og seim 
sitt á landið mæta 

Nehemias heldur heim, 

hugði múrinn bæta. 

Tuttugu ár og átta með 

— eptir þjóðin taki — 

prýðilegt var prúðmennið 

Plató fæddur spaki. 

Þþrjátýu hundruð þar með sex 

þá var heimsins aldur, 

fjörutýu' og fjórum vex 

framar árum taldur: 

Ártal svona brúka bar 

bækur þeim er skráði, 

Xenóphon þá feygur var 

frægur á Grikkja láði. 

Fæddur heimsins undrum að, 

á þó slíkum stikli, 

fjórum árum eptir það 

Alexander mikli. 

Árið það, er frægta frár 

fæddist gramur könndi, 

Hieróstatus heimskur dár 

hof Diönu brenndi. 

Sex um tvítugt, sagnir tjá, 

sykling Alexander 

3530. 

3078. 

3644. 

3648. 

3614. 



60. 

6l. 

62. 

63. 

64. 

66. 

11 

hafði, kong þá feldi frá 

frægar Persal audi. 

Sjö varð árum síðan þó, 

sæmdur af byrði grana, 

annaðhvert af eytri dó, 

eða drakk sér bana. 

En þúsundir ein og trær 

ára! um nýutýu, 

og sex hundruð vitum vær, 

veraldar ár og nýu. 

Margur hýddur hjalta vönd, 

hlýðni nauðgur sagði; 

er Selevcus austurlönd 

undir gjörvöll lagði. 
það varð hált um þrymu svell 

þremur árum síðar, 

Antigónus gamli féll, 

geyrum stúngiun víða. 
Nærsta Símon ári á, 

einn með sinnið prúða, 

hinn röttláti heitinn sá, 

höfuð prestur Júða. 

5. Tuttugu fundin ár og enn 

yfir þrjár þúsundir, 

líka hundruð sjö í senn 

sögð um þessar stundir: 

þá Egyptskur öðlíng deyr, 

af honum kongar váru, 

Ptólómeus, mildíngs þeir 

margir nafnið báru. 

3681. 

3699. 

3720. 



67. 

68. 

69. 

71. 

72, 

73. 

74. 

12 
í. = 

Langvint konga kyn það var, 

kynna fræðin víða; 

en framar telst það frægt við bar 

fjórum vetrum síðar: 

Selevcus var sagt um ár 

sviksamlega veginn: 

Ptólómeus framdi flár 

frá Egyptum dreiginn. 

Og Epirótum öðlíng frá, 

einn um hernað sorgar, 

Pyrrhus herjar hraustur á 

hetjur Rómaborgar. 

Brennus sumar nærsta nú 
nemur ráni forðann, 

hræðilega herjar bú 

her með Vala norðan. 

Nærst því átján ár reiknuð, 

eptir styrjöld harða, 

Antióchus — orðinn — Guð 

öðlíng Sýrlands jarða. 

þegar hundruð þrjátýu' og sjö 

þekkist ára talið; 

sextýu' og nýu nærst því tvö 

nett á bókun valið. 

Ónias sonur Simonar 

sem var rétt hyggjandi 

höfuð prestur heitinn var 

hann á Júðalandi. 

Sextán árum síðar skal 

sannað hreysti viður, 

3724. 

3725. 

3743, 

3771. 

3787. 



15. 

16. 

á 

78. 

80. 

sl 
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herstjóri var Hannibal 

Hamilkars rjetti niður. 

Antióchus herjar hart 

heitinn mikli, núna — 

hildur tók sitt harða skart —- a Ff 

hófst og styrjöld Púna (Pæna). Ær a 2 
Þrjátýu' og átta hundruð hör Gerða Ígi jr 
heims er talið ára, eg 

og einu Íremur væntum vör 3801. 

vera' i riti klára. 

Antióchus ægan her 

Egyptum að dregur, 

svo Gyðínga sigra fer 

siklíng ægilegur. 

Árið sama Scipio 

sókti að Númidíu 

Afrikanski? — og kaskur sló 

kappa borgar frýu. 

Fjórtán síðar árum enn, 3815. 

af Rómverja hendi, 

Antióchum sigrar senn 

Scipið Aausturlendi. 00 

Sjö það árum síðar skal, 3821. 
sinnis ró með heitri, 

höfuð kappinn Hannibal 

hel drakk sör með eytri. 

Átta hundruð, þúsund þrjú, 3834. 
þrjátýu' og fjórir vetur 

Sýrlands hari herjað nú 

Helgalandið gétur. 
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82. Antióchus grimdar gér 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

göfgi var auknefndur 

- öllu spillti? og eyddi hér 

eins og þángað stefndur. 

Rændi Drottins húsið hann 

heiðin blót þar framdi 

og af fólsku feikna brann 

fólkið drap og lamdi. 

Makkabeus verða vann 

virðum ósigrandi 

of sex árum eptir hann 

óvini rak úr landi. 

Nýtján árum eptir það. 

um Rómverja saga, 

að Karthagó þeir bjuggu bað, 

hún brann í seytján daga. 

Tuttugu ár enn teljum þó 

til þess Mitridates 

æðstu tign fær í Pontó, 

einna mestur skati. 

Átta hundruð heimsins tíð, 

hör með þrjár þúsundir, 

nýutýu og fimm ár fríð 

finnast, þegar mundi: 

Herinn víða fold um fór 

fleins til þurftar anna, 

þá Júgurtha styrjöld stór 

stóð og Rómverjanna. 

Á þriðja ári þessu frá, 

þreki miklu gjæddur, 

3881. 

3895. 

3898. 
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perlum sigurs prýddist sá, 

Pompejus mikli fæddur. 

90. Ári síðar vitum vör, 3899. 

varðar láðið brandi, 

Jófurs gildi Júðum er 

Tanneus Alexander. 
91. Fertuguzt þá öldin er, 3904 

eptir sköpun jarðar, 

fjögra vetra fundin hér 

fleins voru - rimmur harðar. 

92." Æddann norðan ægt svo fer 

allt það kvika vegur 

Maríus sigrar Simbra her 

sem er ógurlegur. 

93. Óttast Cimbrar allra minnst, 

abli treystu rama; 

Júlíus Cæsar frægur finnst 

fæddur árið sama. 

94. Nýu árum eptir það, 3913. 

- eggja leik við hvati, 

Lúcíus Sylla sakir að 

siklíng Mitridati. 

95. Þrjá um tvítugt þegar öld 3923. 

þessi telja mátti, 

mikill Sylla mestu völd 

með Rómverjum átti. 

96. Árum fimm og eptir það 0928) 

sn er greltugp Órai a Ak 

sleppti völdum, veik úr stað, þa 
2 s - ÞE 

vanu á akur - reynum. 



91. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

1ð 

Meinast öldin þrítug þá, 

þar um fleyrum semur, 

Ása þegar Óðinn frá 

Austurlöndum kömur. 

Systur nyðji Cæsars að 

sé með heiðri gjæddur, 

ellefu vetrum eptir það 

Augústus er fæddur. 

Út úr dymmum dular ham 

drögum þann og vottinn, 

fimmtug öld, þá Njörðr nam 

nefnast Svíja Drottinn. 

Á sjötta vetri svo við bar, 

sýðar — mikli töður, 

að Pompejus veginn var 

verstu svikum meður. 

Tveimur) árum eptir hér, 

af er ritað slíku, 

Kató tíndi sjálfum sér, 
sem var Í Útíku. 

þá er sextug orðin öld, 

af Brútó er fregnum, 

Cæsar kappa kongs með völd“ 

knífi lagði" í gögnum. 

Ein missirinn eptir þó, 

Antoníus við þrætur, 

- sjálfann mælska Ciceró 

seggi drepa lætur. 

Brútus CGæsarsbani str 

banaði vetri síðar, 

H. á. 

3930. 

3941. 

3958. 

3960. 

3961. 

3962. 



106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

I 

17 

af Anton og August hér 

ósigur varð líta. 

. Heimsins mikla viður vjes 

varð tveim Árum síðar, 

heimsmaðurinn Heródes 
hilmir Júða lýða. 

Fjóra sjötugt öldin um 

á, er sprúngu vigrar, 

og Augústus við Actium 

Antonium sigrar. 

Kleópatra fyrst þá flýr, 

fluttist heim um græði, 

Antonius' á eptir snýr, 

og sér tíndu bæti. 

Liðnu síðan ári að 

æðstur stjórnarmanna. 

Augústus tók óhindrað 

einvald Rómverjanna. 

Heródes flæktu hrekkja net 

hugar særði" hann pína 

missirinn sömu „myrða lt 

Mariömnu sína. 

En talið öldin áttræð st, 

um þær heimsins stundir, 

þá Fróði ríkti Friðsame 

fylkir á Sælundi. 
Hálf nýræð þá öldin er 

ortin fertugasta 

Virgilíus beininn ber, 

krotaskáld merkasta. tala 

3964. 

3974. 

3975. 

3980. 

3985. 
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112. Átta vetrum eptir þar, 3993. 

eymdur af hyskis liði, 

Heródes Róm í reysti — hvar 

rægði hann sína niði. 

113. Heródes nafni! og sonarson, 

snjöllum rómi gjæddur, 

ári síðar af ekta kvon 3994. 

Agrippa var fæddur. 

114. Hálf nýræðis aldar ár 

einu þó við bæti: 3996. 

Hóratius nú varð nár, 

nýtur í skálda sæti. 

115. Árinu fyrir aldamót 3999. 

af lét taka frína 

Heródes kóngur köld með hót 

kunda báða sína. 

116. Frelsarinn þá fæddur er 

fjögur þúsund vetra 4000. 

allan heimsins aldur ber 

enum fróða letra. 

117. þar á minnast þó eg vil 

það sem fróða grunar 

þetta tíma þarfast bil 

þremur árum munar. 

Annar flokkur. 

Tekur yfir 400 vetur. 

1. Nú rann fríðsta friðar sól á frelsis himin, 

aldir skulu það allar prísa; 

allt með sínu skyni lýsa. 



s 

a 

ER 

10. 

19 

Öðru Krists á Ári var, það er í letri, 
Herótles frá hefð og ríki, 

hníga varð að úldnu líki. 

En átta greint, þá Gyðíngar urðu 

að gjalda skattinn 

keisarans, og kom að ráði 

Kóponíus að stjórna láði. 

Augustus dó árið Kristí ið 

fjórtánda, 

Tíberius þá ríki réði 

lómverjanna og linnabeði. 

Árið seytján O vidíus allur skáldið, 

varð, og borinn lík að láði 

Livíus er sögur skráði. 

Tuttugu árin yfir sex þá er Pílatus 

landsdómari, letur sanna, 

land á sendur Gyðínganna. 

Sama vetur sem hann kom á svæði Júða 

kyrkju siða kynna lestur 

Kaiphas varð höfuðprestur. 

Guðspjalla sögur greina svo, það 
glöggt er öllum, 

endurlausn vor allra sköði, 

eilíf náðin þessu rðði. 

þá voru Krists ár þrjátýu' og 

fimm af þjóðum talin, 

postulinn þá Páll sér vendi, 
og prödikaði af Drottins hendi. 

Ári síðar ætla menn hiun undra 

falski 
g* 

Kr. á. 

14. 

hi 

| 
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14. 

15. 

16. 
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Kr. á 

sækti fyrst að svíkja hugi 

Símon karlinn fjölkunnugi. 

Tveim missirum:talið síðar Tíberíus a 

andast hlaut frá yfirráti, 

en því Kaligula náði. 

Um það leytið er Pílatus áklagaður 

um ýmsar gjórðir éhapps sínar, 

og útlægur til rekinn Vínar. 

þá er og fæddur fræðimaðarinn frægilegur 

Jósephus á Júðaláti, 

er Júta sögu mikla skráði. 

Um það bilog Agrippa var eld:i 

kóngur, 

Heródes að heiti sanna 

hafinn af valdi Rómverjanna. 

Og Heródes Antipas Í útlezs 

rekinn, 39. 

hann af öllum hreint forsmáður, 

hæddi sá að Kristó áður. 

Fjörutyu' og árið eitt, var ægur drep'an 41. 
Kaligula, klækjum mettur, 

en Kládíus í ríki settur. 

það var vetrum þremur siðar, þá 44, 

Agrippa 

Jakob, skipan Guts er görði, 

gvlfi lét með bana sverði. 

Árið sama svo fór það, er sýni hann 

mælsku, ; 

ofan rauk úr sæti: sínu, 

síðan dó af verkjar píru. 



21. 

at 
Kr. 8 

19, Meina sumir María Drottins móðir dæji 

árið fimm og fjörutýu, 45 

frelsis eptir stundir nýu. 
Fimmtýu ár og fjegur þá var foldu 4. 

byrgður 

Kládius öllu" er kaus að hlíða, 

keisari verður Neró síðan. 

Og finm árum eptir það hann 90. 

ts 

24. 

tð Et 

26. 

tu 

Ágrippínu — 

mannfla sú megin leiða — 

móður sína gjörði deyða. 

Krists var árið sextýu'? og sjö er #7. 

sviptust líf, 

undir Neró, Páll og Pétur, 

postular mestu sem um götur. 

3. Flavius lagði undir allt með eldi" 

og sverði, 

Gyðingaland á könndi kvölum, 

kðmur herinn að Jórsölum. 

Þettað árið sextýu' og sjö til svona 

gengur, 

og Neró viður vondsku freka, 

vitrann drepur þá Seneca. 

Ári síðar sr og bana sjálfur veitti 68. 

Neró gauð, þó grimmra ftiki, 

Galba tekur þá við ríki. 

Vetri sldar vísir Galba var og 69. 

drepinn, 

Vitellius öld þá kjöri, 

árið sama rændi hann fjöri. 
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27. Vespasíanu s.er nú kosinn yfir Voma. 

og fór heim á Ítalíu 

árið var það rött sjötýn. TU. 

28. Títus eptir átti staðinn eyðileggja 

margur þúngra meina könndi; 

musterið að lyktum brenndi. 

29. Flavíus nýu árum eptir andarvana, 

Títus son hans tók þá ríki, 

talinn bestra manna líki. 

30. Mann ást ein og yndi hann, að allra dómi; 

það var hörmúng þjóðans líða, 

þremur árum dó hann sítar. 81. 

#1. Keisari varð þá hlíri hans enn 

heyptarlegi 

Domitianus, dárinn stríði, 

drap og píndi kristna lýði. 

32, Fimintán vetur að völdum sat hinn 96. 

voðalegi, 

nauð varð engum nár þó fari 

Nerva síðan varð keysari. 

88. Nerva tveimur árum eptir andarvana, 98. 

Trajianus til þess görður 

tekið ríkið heiðursverður. 

34. Ritast ári einu síðar öndu falinn 99. 

Jón guðspjalla, mæti, maður 

mikið orðinn háaldraður. 

35. Týræð Krists þá öldin er að 100. 

áratali. 

lifði tamur og trúr sem vitum 

Tacítus að sagnaritum, 

es 



37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

43. 
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En sjö vetrum Símon biskup 

síðar píndur; 

deyddur var með krossins kvölum 

Kleó phas-miður í Jórsölum. 

Seytján ár og hundrað heyrum 

herma sögu, 

undir tignar troðinn leiði, 

Trajianus mikli deyði. 

Missirin önnur A drianus er keisari, 

Ælius er og svo heitir, 

yfir settur Róma sveitir. 

Alexander blíður biskup borgar 
Róma 

ár líflátinn aldar nýu 

eitt hundrað og rétt þrjátýu 

Átta síðar Antoninus árum verður 

keisari — þar var orðinn allur 

Adrian'us að sumu snjallur. 

Árið Krists var eitt hundrað og 
enn sextýu 

og ári betur Antoninus 

andaður frá ríki sínu. 

„ Aurelius er Spekíngur aptur 

kjörinn 

og Lúcius Verus varð sem hari 

vísir spökum með stjórnari. 

Eitt hundrað var árið Krists og 
enn sextýu, 

þrjú ár fremur þar með talinn, 

þá Papias verður kvalinn. 

Kt. áð 

107. 

117. 

118. 

130. 

138. 

161. 

163. 
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46. 

48. 

49. 
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Guðspjallara sá var sveinn hinn 

sanntrúaði 

Jóhannesar eins þar eptir 

andrán Jústínus hreppti. 

Jóns guðspjalla, mæta, mannsins 

meiddi sveinninn 

Polykarpus, sæmd er semur, 

síðar árum tveim og þremur. 168. 

Vörpuðu honum bál á böðlar blóthofanna, 

lítt er orkar það með þegnum, 

þegar ei brann var lagður gegnum. 

Eitt hundrað og áttatýu Aurelius 180. 

keisari varð að köldu líki, 

Kommódus tók son hans ríki. 

Illmenni var eitt en kristnum ei grandaði, 

löt þá meiðir markar linna 

Marciu njóta friðlu sinnar. 

Saxa Óðinn eptir það á ætlast dögum 

árum fimm á gétskast götur 185. 

greina það en fornu letur. 

Nyutýgir eru' nú ár og aukið tveimur 192. 

hundruð yfir röm í Róma 

rósta var með berum skjóma. 

. Keisari drepinn Kommódus, og 

kjörinn annar 

Helvius að höggvinn líki, 

enn hann Didius keypti ríki. 

Septimius Severus hann svipti lífi 

að sér tekur æðstann frama 

árið þetta varð allt sama. 
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Nyu vetrum eptir ofsókn ægilega 

sjötta hafinn heims í stríði 

hör á móti kristnum liði. 

Plautianus olli því hinn illska frami, 

nærst því liðu nýu vetur 

nú til annað borið götur. 

Severus dó, en Karakalla kom 

í ríki 

sonur hans, er sæmdir smáði 

svo sem glópur ríkja náði. 

. En tvö hundruð yfir seytján ártal, 

þegar 

Karakalla mengið myrðti, 

en Makrínus til ríkis virðti. 

Hin missirinn hann var drepinn 

Helíóga- 

balus ríkir á því ári, 

allra versti sagður dári. 

Fjórum vetrum var og síðar vom- 
ur drepinn, 

en Severus Alexander 

ágætur svo stjórnar landi. 

þá var ártal þrjátýu' og fimm á 
þriðja hundrað, 

eggjar slíérum úr þar drógu 

Alexander liðsmenn vógu. 

Maximínug trildur Trax í tek- 

inn ríki. 

þó ei géróist giptasamur, 

geysi var að afli ramur. 

Þa þm hn 

235. 



61. 

62. 

64. 

66. 
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Keisarar fleiri kosnir þá, en kíf 

á löndum 

jafnóðt eyðir aptur þessum 

ei varð hlé á járna messum. 

þremur árum þá var síðar þreklundaður 

meður hernum margur sleginn, 

og Maximínus að lyktum veginn. 

Um þessar mundir þá var fyrst af 

þekking lakri 

hafinn dýrkun helgra manna, 

og heiður mikill bílætanna. 

Fertugasta aldar árið ennar þriðju, 

götur þess að gildra líki 

Gordíanus hafði ríki. 

* Fjórða síðan ári á var öðling drepinn 

af þeim valda fannst til frekur 

Filippus, er ríkið tekur. 

Filippus síðar fimm vetrum er fjöri 

rúinn 

að Decíus erfðar njóti; 

ofsókn hóf hann kristnum móti. 

„ Einu betur en ári hálfnuð öldin þriðja, 

fórst Decíus fen í vota, 

fylking barðist þá við Gota. 

Gallus keisari gjörður var af görp- 

um Róma, 

og Hóstilíanus hirðir lýða, 

hann var drepinn ári síðar. 

Finnst tvö hundruð fimmtýu' og þrjú 

í fræði talið, 

241. 

249. 

251. 
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er Gallus knáir karlar deyða 

og keísara tvo sér aðra leiða. 

Valeríanus er með sínum arfa 

kjörinn 

Gallíenus æðst í setur 

Origenes dó þann vetur. 

. Fjórum árum eptir það er ofsókn hafinn 

nauða þung og nærsta lengi 

nýunda móti kristnu mengi. 

Ár tvö hundruð fimmtýu' og fimm 

og fjórum betur, 

Valeríanus svaka samur 

Sapeer fángar Persa gramnr. 

Lengi flutti hilmir harn í herförunum, 

keisari þunga kvellíng bjó hann, 

kvikann og um síðir fló hann. 

Finm svo árum Ó denatus enn var sítar 264. 

kappi" er sigur kaus með bröndum, 

keisari gjörr á Austurlöndum. 

10. þessi kappi þremur vetrum þó föll síðar, 

76.3 Gjallíenus annan vetur er þá veginn, 

tk, 

ys. 

siklíngskona sæmd ei feldi, 

Senóbía tók hans veldi. 

Kládíus það kom að happi, 

keisari varð sá mikli kappi. 

Sjötug öldin þriðja þá fer þundur 

betju 

Kládíus orpínn er að líki. 

Aurelíanus nær því ríki. 

Ári síðar Sapor dó á sjötugs aldii, 

267. 

268. 

270. 

21. 
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mórgum þjóðum meina samur, 

mánuði lengur ríkti gramur. 

19. Hálf áttræð er öldin þriðja, urén EÐ 

drepnir 

Aurelíanus yfir svarnir 

og Tacítus keisarnir. 

#0. Próbus tekur tignar völd, er talinn 

frægur, 

vetri síðar víða dregur 276. 

varð hermaður reystilegur. 

81. Um sex vetur ræsir ríkti? á Róma stóli, 282. 

CCC enn var veginn eins og fleiri 

ótul hetja flestum meiri. 

82. Keisari þá Karus varð og kunda sína 

til meðstjórnar tekið gétur, 

en tíndur þrumu seinna vetur. 283 

83. Númeríanus arfi hans að ári liðnu, 284 

rændur sínu fundinn fjöri, 

fólkið annan meiri kjöri. 
84. Díóeletíanus öld þá æðstann setti, 

fllt með stjórnun hollri hrekur, 

Herculíus með sjer tekur. 

85. Sex um áttræðt Öldin hefir, er 286. 

Karinus 

keisarinn, ærið auðnu skörtur, 

af óvinsældum drepinn verður, 

86. þá nýræð er þriðja öldin þess tilgötum: 290. 

að Rera son Á vígavelli 

Volsúngur hinn mikli félli. 

;'87. Nú var breytíng: orðin á og eptir þetta, 
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90, 

ali 

92. 

“o 

94, 
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að optar voru að völdum stórir 

vorðnir keisararnir fjórir. 

Meðstjórnendur með sjer tóku marg- 

ir eldri, 

skiptíng ríkis skatnar velja, 

skal þá hina merku telja: 

Nýtugasta' og annaðárið er keisari 

Konstantínus græni göréur 

getum hans, því kinsæll verður. 

þrjú hundruð og þar til sex er þessi 

deyði, 

kundur hans þá kom í ríki, 

Konstantínus frægstra líki. 

Ár þrjú hundruð þrjútýu' og sjö tók 

Þengill mikli 

Konstantínus kristni .rjetta, 

og kaldur nár varð árið þetta. 

Konstantínus, Konstantíus og 
Konstans bræður, 

sörhver vanur sveifla bröndum; 

synir hans þá réðu löndum. 

Sánir urðu um árin þrjú, og eigi 

lengur, 

konstantínus í kífi svellur 

á Konstans herja nam, og fellur., 

En fmm árum eptir það vér ætlum 

gramur 

Haki str að bálför byggi 

búna til á sanda viggi. 

Átta! um fertugt fjórða öld þá fengit hafði, 

Kr. á. 

306. 

349, 

348. 



96. 

97. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104, 
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frægur mjög við fleina kviður, 

féll Sigmundar Volsungs niður. 

Átta vetrum ætlum síðar að Heiðrekur 

röskur, spakur rikkja brandi 

Reiðargota, stýrði, landi. 

Júlíanus er sjö vetrum eptir þetta, 

geyst þar lúðrar gullu tómu 

guðnýðíngur í fallinn rómu. 

Jóvíanus veittust völd, þó væri 

ei lengi, 

úr honum fjörið andrán dregur 

ár þrjú hundruð sextýu' og fjegur. 

Valentíníanus aptur yfir ríki 

settur Valens sinn og bróðir 

sör með tekur yfir þjóðir. 

Ellefu vetur ríki röði, af reiði dó hann, 

þegar við Kvaða ófrið átti, 

ekki göðið stilla mátti. 

Nafni hans og hefnir síðan heldur ríki 

Gratíanus, hans og hlýri, 

hafður til að ríkjum stýri. 

En þrjú hundruð sjötýu' og sjö, þá 

sveitir Gota, 

járni með og ægum elldi, 

upp á herja Rómaveldi. 

Árið sama segja menn að synir Gjúka 

Sigurð, feldi, Fofnisbana, 

frægastann sem átti Grana. 

þrjá um áttræðt þegar öldin þessi 

hefur, 

356. 

363. 

3 1 - 



106. 

107. 

108. 

109. 

110. 
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klæðum tignar góðu gyrðtur, 

Gratíanus verður myrðtur. 

. Thecódosíus talinn mikli tekur ríki, 

Arcadius hans og hefnir 

honum með við stjórnar efni. 
Nýutýgi' og tvegga vetra telst þá öldin. 392. 

þegar var um voða reingdur, 

Valentinianús hengdur. 

Theodosius árið eptir að stjórnanda 393. 

arfa sinn, er hermenn hrekur, 

Hónorius með sör tekur. 

Keisarann mikla kaus í foldu kaldur 

bani. 

Theodósium teiknar fríða, 

tveimur árum dó hann síðar. 395 

þá Gullmunnur mun á lífi mælski 

biskup 

ár þrjú hundruð sögn er setur 

sex og nýutýu betur. 396. 
Týræð öldin endar Krists sem er hin 

fjórða, 
en þó takist ei sem skyldi, 

á þær seinni minnazt vildi. 

Þriðji flokkur. 
Tekr yfir 500 vetur. 

Fimta öldinn eptir Krist 

eu með stríði byrjaðist 

um ver og hauður viða hvar 
Voru þjóða flutningar.“ 
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Fjögur hundruð ár og eitt 

yfirgangsins létu neitt 

Gota og Franka hraustur her, 

herja strandir lönd og skör. 

En sjö vetrum eptir þá 

Arkadíus varð að ná 

Theódosius aptur er 

að Keisara gjörður hör. 

Sítan tíman telja má 

tuttugu og fjegur hundruð þá, 

Hjerónymus hel að bar 

hann sem lærifaðir var. 

Hónorius eptir það 

árum þremur í helju tra, 

hvergi syrgður, hann var, því 
hellst ónýtur stjórninni Í. 

- Missirum það á öðrum er, 

ætlum Bernar þjóðrek vör, 

vestur Gotum ræsir röð, 

ríki spánar stýrði með. 

Valentíníanus enn 

er þá jarlsins -niðurinn, 

kaus þar margur keppast um, 

Keisari gjörr af Rómverjum. 

Fjögur hundruð fínna skal 

og fjeritýu ára tal 

og árinn tvö þá Húna her 

herjar lönd og gjör eyðer. 

Attilla traustur tyggi vann 

Theodosius neiða kann, 

Kr. á. 

401. 

408, 

420. 

494. 

442, 
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að hann varð Í æðru ber 

ærnu verði kaupa? af sjor, 

En sex vetrum eptir tjáð 

Aðils heldur Svíjaláð, 

en Helgi sonur Hálfdánar 

hari sagður Danmarkar. 

Nærst tvo vetur talda fun, 

Theódosíus keisarinn, 

í Miklagarði moldir jók, 

en Mareíanus ríki tók. 

Fjögur hundruð fimmtýger 

fjögur ár og teljum vér, 

alvanur á ýmu stig, 

Attila dó þá gypti sig. 

Valentíníanus og 

ári síðar, geirs við flog, 

keisara drap, það meina má, 

Maximus sér ríki ná. 

Miklagarti mildíng frá 

Marcfanns dauður lá, 

en tveim vetrum eptir strax 
er þar Leó kjörinn Thrax. 

Fremur ártal finnum greitt 

fjögur hundruð sextýu? og eitt, 

Serverus tók ríki? í Róm 

rétt að nafni keisaradóm. 

Öldin fmmta finna má 

fjóra! um sjötugt hafði þá, 

keisari Leó lík þá er, 

lindin Zenó dróg að sbr. 

áís. 

450. 

454. 

461. 
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18. 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

84 

Ári síðar að eg finn 

Augúst litli er keisarinn, 

og lauk Rómverja veldi þá 

Vesturlöndum síðan á. 

Zenó rekinn annað ár, 

að honum þristi branda fár, 

bráðt þó rétta bar sig við, 

og Basiliskus rændi frið. 

þá var nýræð orðin öld 

og ári betur — helja köld — 

sem að lengi sóknum ann, 

Lenó grípur keisarann. 

Anastasíus síðan var 

settur ríkis vörður þar; 
saman ber ei sögn um hann, 

sá Tvenneygði kallast vann. 

Vetur liðu fimm þar frá, 

finna það í bókum má, 

Frakka kongur Hlöðver htt. 

hann og sig þá skýra löt. 

En fimm hundrað ártal þá 

Eysteinn kongur Svíjum hjá 

eptir föður erfðir mat, 

Aðilsson að ríkjum sat. 

Öldin sjötta gðkk í garð, 
Gjörspillíng þá kristni varð 

Hrólf í fallinn Hleiðru finn 

hennar fimmta veturinn. 

Fimm hundruð og átján er 

Anastasíus þegar fjer 

491. 

4836. 

906. 

ö0Ð. 

úi8. 
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misti — var sá kristnum kjær, 

kom Jústínus þessu nær. 

ú. fústinianus eptir þat, 

en Júatínum dauðum at, 

nýa vetrum — mikill mjög 

mönnum skipar stjórnarlög. 

6. Þrjátýu fmm og fimm hundruð Í; 

finnst ártala rött skrifuð — 

Belisaríus fór með fley 

frægur vinna Sikiley. 

27. Var sjö vetrum síðar það, 

siklíng Gota með hernað 

Alrekur, er víða vóð, 

var af drepinn sinni þjóð. 

28. Líðu fjegur ár til enn 

uns Pótílas harð fylgenn, 

sjarn að heyja geyra hljóin, 

Gota kongur vinnur Róm. 

29. Fimm um sextugt segja má 

sjötta hefur öldin þá, 

jafnan lögum jöfnuð bjó, 

Jústiníanus mikli dó. 

30. Ríkið systur sonur hans 

síðan tók. að venju lands, 

Jústínus, og sældum sá 

sinnti meira" en stjórnar gá. 

31. Skorti sjötugt einn á öld 

„Álfvíni með sverð og skjöld 
Lylitur var til hilmis sá 

hólst Lángbarða ríki þá. 

Kr. á. 

249. 

540. 

56ð. 
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Um þá liðu $mm ár fyrst, 

fljótt Jústínús trablatist 

Tíberíus, trúr sá var 

tekinn þá til meðstjórnur. 

Tíberíus eptir þó 

átta vetrum síðar dó, 

mikinn kaus á málma stig 

Máritsíus eptir sig. 

Nú árstala nærst grunduð 

nýutýu' og fimm hundruð, 

Norðurlöndum Ívar á 

ærið ríki hefur þá. 

Sex þá eptir árabil 

Augústínus Bretlands til 

Gregoríus mikli um mar 

mengið sendi? að kristna þar, 

Páfa byrjar apphafs öld, 

in sjöunda Krists er töld, 

Fókas hylla hermenn þá, 

honum keisara nafnið fá. 

Meinti sér til nreira hags, 

Máritsíus vegur atrax, 

vondra drap og maki manns 

megi fjóra keisarans. 

það var talið annat, ár 

aldar fjórða, verður nár, 

garpur mesti" að garpa róin, 

Gregoríus mikli! í Hóm. 

Sex hundruð þá segja men 

som viðbætast fjegur tvenn, 

990. 

€t;1, 

603, 
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Bónffaecfus fjórði var 

fyrsta Páfa nafnbótar: 

Fals spámaður Mahómeth 

missirinn seinni hefja Íðt 

lærðórn einn — en vjelin við 

vísa hafði! hann karltetrið. 

Ileraklíus hreysti jók 

hand keisara nafnið tók 

því Fókas drap, sem verðugt var, 

vaða mann til ráðstjórnar. 

Nú hefir öld am tvítugt tvo, 

telst frá Mekka flýði vo, 

ártal: Serkja' er upphaf það 

egir Flótta þann reiknað. 

En þar vetrum eptir sex, 

ægur mjóg til vopnahreggs, 

Haraldur kóngur hilditöna 

halti í Danmörk ríkis önn. 

þá sex hundruð þrjátýgje 

þær wið einu bætt þó sé, 
eptir feikna fenginn arð, 

Falsspámaðurinn deya varð. 

En þrem vetrum eptir það 

Ómar rfki settist að 

Nerkja — því sem Mahómeth 

melur vopnam hefja löt. 

Einn um fertugt öldin á 

in sjöunda, dautar lá 

Heraklíus keigare, 

ei Kaustans hlýtar tign eg ft, 

Er. á. 

$03. 

#32. 
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634. 

641. 
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Sextýu ár og sex hundruð, 

síðan átta meöreiknuð, 

Konstans verður keisarinn 

kjæfður í baði þetta sinn. 

Konstantínus aptur er, 

auknafn Skeggur þessi ber, 

son hins fyrra sér til arðs 

settur á tróninn Miklagarðs. 

Sem um vetur seytján röð, 

siðan föll í dáins beð, 

Jústíníanus aptur þar 

einn til ríkis talinn var. 

Týu vetur var það fól, 

varð af rekinn tignar stól, 

útlægur um illvirkinn, 

auðkönndur og nefskorinn. 

Ljónsíug valinn annar er, 

um þrjá vetur ríkti hér, 

fðll þá tigninn fyrir manns 

fórn þeir eins með nefið hans. 

Tíberíus tekur við 

tignar valdi? að fornum sið, 

hefst áttunda öldin þá, 

er Líkneskjur dýrkast á. 

Hennar þriðja ári á 

uppi Beda prestur þá, 

frægur síðan verða vann, 

„Vyrðulegi“ nefndur hann. 

þá Vínfreður annað ár 

út var sendur trúar klár 

633. 

104. sn 
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Frísum banna blót, en þar 

Bónífacíus nefndur var. 

Jústinfanus árið hitt 705. 

aptur vóð Í ríki sitt, 

nú með grónaf nasirnar, 

nefskerinn sem áður var. 

Harðmannlega hefna röð, 

hjör og eldi geysar með, 

kom að mörgum kappa geyg 

keisnrum fyrri" á hálsinn steig. 

Sjö hundruð og týu til 710. 

talinn, því eg fylgja vil; 

en þá fræg með allri þjóð 

á Brávöllum róman stóð. 

Jústiníanus neflaus nár 

nú.var seinna drepinn ár, TIL. 

hart uppreystar víður vjes 

varð keisari Bardanes. 

Átinndá þá öldin var 

Ára tólf — að dýrkast þar — ra. 

send á England Marju mynd. 

mat það trúin steinablind. 

Blinduðu valda viðir fjes 

vetri síðar Bardanes, 115 

aptær rfrið yfir þar 

Artemíns tekinn var. 

Tignar síkis taka skil T1A4. 

Thcódosíus neyddur til 

ári síðar eptir það 

um tvo vetur sat því að. 
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Gékk í klaustur síðan sá 

sjálfviljugur völdum frá, 716. 

Leó Ísarneski nær 

nærst því ríki til þess fær. 

En var hundruð ártal sjö 

ár tuttugu, fmm og tvö, 127. 

keisara Leó ant var um 

eyða og spilla býlætum. 

Gramdist er þær gjörðir sá 

Gregoríus páfi þá, “ 

kértum steyptu' og klukkum með 

keisara bann í lýsa röð. 

Ragnar Loðbrók reiknast þá 

ríki tæki Dönum hjá 

ári síðar — odda þings 728. 

arfinn — frægi — Sigurðar hríngs. 
Hin áttunda:öldin þá 

einn um fertugt telja má, 741. 

Leó keisari kraup í hel, 

en Konstantínus ríkir vel. 

Þrettán árum eptir það 154. 

eyða Íðt í hverjum stað 

býlætum, og munka með 

marga pína' og drepa röð. 

En sjö hundruð sjötýu' og eitt Ti. 

siklíng valda gétur neytt, 

áum kyns af kóngbornum 

Karla Magnús Frakkland um. 

Ella kongur Englands var 

eður Java neladur þar 



70. 

(0 

1 (1 

át 

Ragnar Dana döglíng vann 

drepa' í orma garti hann. 

Sveit þá telur sjó húndruð, 

sjötýu? og fimm Ár með reikirað, 

Konstantínus kelisare 

kaldur nár í foldu hn. 

Keisari Leó kundur hans 

kaus býlætum eyða landa, 

en af því dýrkun að þeim lör 

Irene drottning rak frá sér. 

Sex missiram síðar þá 

Serki herjar Magnús á, 

frægnr ræsir Frakkalands, 

fðll þar Rollant niður hans. 

Öldin þegar áttræð varð 

andast Leó — Miklagart, 

keisara nafn og konungs Bú 

Konstantínus erfir nú. 

Áttunda þá öldin rétt 

er nýræð, Í letur sett, 
æðsta ráð það örfum ber 

Irene drottning tók að sér. 

Eptir liðin árinn þrjú 

ein vill hafa völdin sú, 

blinða löt hún soninn sinn 

— sú var móðir harðskiptinn. 

Eptir Guðsburð áratal 

átta hundruð telja skal, 

Karla Magnús kríndur þá 

keisari Vesturlöndum á. 

780. 

190: 

800. 
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Keisara Frakklands upphafs öld 

in nýunda skal þá töld, 

annað hennar ár við bar 

Irene drottníng rekin var. 

Kvenndið ráku klaustur í 

kappar, hún og dó í því, 

núna tók og nemur gjald 

Nicephorus keisara vald. 

Sigurður Ormur í auga dó 

að þrem vetrum liðnu þó, 

Danmörk Knútur, Hörða hér 

hlýtur nú að erfðum sér. 

Nicephórus eptir ár 

eitt og sex er feldur nár 

ramefldt viður randa jel, 

ríkið tekur Michael. 

Átta hundruð og þrettán 

átti ei lengra tignar lán, 

mengið harðri máfa kleyf. 

Michael í klaustur dreyf. 

Leó einn, sem orku bar 

Ermlendíngur þessi var, 

keisari metur mikill trú 

Miklagarði stýrir nú. 

Karla Magnús keisarinn 

kaldur nár þá vetur hinn, 

krýndur góði kundur hans 

keisari Loðvík Frakkalands.. 

Átta hundruð tugir tveir 

teljast, þegar Leó deyr,. 

802. 

805. 

st1. 

813. 

S14. 

820. 
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Kr. á. 

Mickael drepur mæríng þann, 

maðurinn Stami' og ríkir hann. 

Nýn vetur ríkir rétt, 829. 

rotnar lík svo moldar sett, 

tók str þá að tignar arð 

Theóphílus Miklagarð. 

Öldin fertug ætlast þó 840 

in nyunda', en Leðvík dó 

löndum þá og lýð í Frans 

Lothar réði sonur hans. 

Árinn tvö svo telja má, 842. 

Theóphílus grafinn 1á, 

Michael hans megi þar 

Mikligarður fenginn var. 

Fjögra vetra sá var sveinn, 

sízt að ráðum dugir einn, 

til sín völdin tók því landa 

'Theódor a móðir hans. 

Ártal stendur óum breytt 

átta hundruð fimmtýu' og eitt 851. 

Haraldur þegar hárfagur 

Hálfdáns, borinn, Svarta, bur. 

Letrast árinn liðu fern, 355. 

Lothar gékk í klaustur ern, 

lýðir kjöru? í lofðungs stað 

Loðvík son hans eptir það. 

Norðmenn Hlöðver hjetu þann 

hins og líka minnast kann 

Michael sína móður frá, 

Miklagarði rekur þá. 
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Nefna verður gamla Gorm 

aylía smærri í hildar storm 

en teljast sjö ár til á ný 

tók að vinna Danmörk í. 

Atta hundruð ártaleð 

en sextýu' og fjögur met, 

á gjálpar hesti græði rann 

Garðar Ísalandið fann. 

Vetur runna rðtt um tvo, 

Kafna Flóki kömur sve 

út, enn heldur bjálmun völ 

höðan eptir stutta dvöl. 

Miklagarði mælt er frá 

Michael sér tekur þá 

til meðstjórnar beint sem ber 

Basilíum frægri sjer. 

Líðu árinn enn þá sex, 

uus Haraldi tignin vex 

þeim hárfagra heppnast vann 

Hafursfjarðar orustann. 

Átta hundruð síðan sögð, 

sjötýu' og fjögur ár við löxð, 

Íngólfur þá útflattist 

og Ísland byggði kalda fyrst. 

Vetri liðnum Loðvík frá 

líkblæjunni sveipast þá, 

Karl, er Skalli kénndur var, 

keisari verður Parisar. 

Basilíus árum enn 

ellefu síðar framliðenn, 

862. 

R64. 

S66. 
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tók þess líka toftunga bur 

Leó ríkið Spekíngur. 

Sex um nýrætt öldin á. 

in nýunda — Frakklandi þá 

keisaralegri kappsamar 

krónu skreyttist Arnólfur. 

En þrjá vetur eina réð, 

áður í moldar hnígur beð, 

en yfir tekinn lýði lands 

Loðvík barnið sonur hans. 

Nýunda runninn öld er af 

út í Fimbul, breita, haf, 

tyunda glansar geymi frá 

guilbitluðu mörum á. 

Fjórði flokkur. 

Tekur yfir 400 vetur. 

Ný hundruð núna telja verður 

og ellefu betur árian 1ðð 

er í Miklagarði aköð. 

Endti líð Leó þar Spekíngur 

Alexander blýri hans 

hefir tignar - ráðin lands. 

Loðvík barn er látinn ári seinna, 

keisari síðstur frægður Ís, 

frá bonum Karla Magnúse. 

Keisari verður Konráður að nýa, 

kjörinn landí Frakka frá 

lestum þetta líka má. 

Kr. á. 

896. 

Si 
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Alexander árið þetta sama, 

af því missir Miklagarð, 

að moldar auki kaldur varð. 

Konstantínus keisari þá gjörtur, 

sögðum meður sveitum lands 

Zóe iði móðir hans. 

Nyu hundruð, nýtján talið ára 

Konráður þá keisare 

kropinn er í moldar blje. 

Pékk sig eptir Fuglaveiðir ríki, 

Heinreki', sem hugði á lög, 

hann biskupa styrkti mjög. — 

Ár tuttugu átta og hundruð nýu 

Úlfljótur með Íslenzkum 

alþíng setti á þíngvöllu m. 

Eptir þetta átta vetur teljum, 

þá Heinrek Fuglaveiðir var 

vorðinn göstur ná - strandar. 

Ottó son hans sannkallaðann mikla 

að kappi" og hreysti kénndur var; — 

keisara völdu þjóðverjar. 

Nýu hundruð nærst þá talið verður 

Frelsarans eptir fæðing tðð 
fimmtýu ár og nýu með — 

Rómanus ei rækti blóðteingdirnar, 

drap sá kauði kaldskiptinn 

Konstantínus bróður sinn. 

Ríkið tók, og réði því með sneypu, 

mannorð virðir minnsta hér. 

móður sína rak frá sér. 

SAR 

928. 

936. 
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Sex missirum síðar í Noregi, 

hilmir föll í hríðum ficins 

Hákon fóstrinn Aðalsteins. 

Ári síðar er Rómanus drepinn, 

honum var borið eytur að, 
átti hann skilið líka það. 

Nicephórus Fókus að keisara 

tekinn — Serki sigrar hann, 

samt Ómildur reynast vann. 

Vetur sex að situr tignar stóli 

var þá krýndur Zimesses, 

sem og nefnist Jóhannes. — 

Nýu hundruð nefnast með sjötýu 

Fýrisvöllum fellur á 

frægur Styrbjörn Kappi þá, 

Þrjú ár liðu, þar til Ottó mikli 

andaðist — en arfi lands 

Ottó rauði sonur hans. 

Á eytri drepinn, en tveim vetrum síðar 

ríkis stjórnar viður vjes 

var keisarinn Jóhannes 

Rómanus arfar ríkið þegar tóku 

Konstantínus bleyði bar 

Basilfu s röskur var. 

Áttatýu tvö og nýu hundruð 

einatt bauð sá Ormþvarann, 

Eiríkur rauði Grænland fann 

Ottó rauði rotnar lík í moldu 
árið hitt — en Ottó röð 

Úngi þjóð og löndum með. 

970: 

982; 
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„ Nýu hundrug, nýatýa og fjegur 

ár — þá jarl í járna klið 

Jómsvíkínga feldi lið. 

Ári siðar Ólafur Tryggva nilur 

hylltur í Noreg heiðri með, 

en Hákon Karkur skar á beð. 

þúsund eitt var ártal Krists að telja, 
Ísland segjum alkristið — 

Ólafur föll þá Svoldur við. 

Gengur öld að garði sá ellepta, 

páfa veldis æðst sem er, 

á henni margt til sagna ber. 

Ottó vetur eptir tvo þá deyti, 

Heinrekur réð halti lóð 

helgi nefndur var af þjóv. 

Nú var brenna Njáls á Ísalandi 

átta síðar árum menn 

aðrir telja vítburtenn. (1010). 

Átján ár og átta? að völdum situr 

keisari gjörr af köppum þá 

Konráð Frakkalandi frá. 

Basilíus eptir vetur liðinn 

dó — en Konstantínus til 

tekst keisara það um bil. 

M:ila her þann mikin skipað hefur 

til auts og varnar sjálfum sér. 

sem Væríngja nefnum vér. 
Tuttugu? og átta ár með þúsund talin, 

Konstantínus þegar þraut 

þessa lífs að gánga braut. 

Rr. á. 

994, 

100Ð. 

1002. 

1628. 
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Er Rómanus eptir hann á stóli, 

sem að fýkist Silfur í, 

Zóe drottning olli því. 

þá sex vetrum síðar drepa lætur 

Rómanus með svik ósvinn 

Zóe drottníng bónda sinn. 

Fékk það starfið fylgjumanni sínum, 

meira hans um munað dró, 
Michaeli Paphlagó. 

En tveim vetrum eptir það með Dönum 
Knútur ríki helið hlaut, 

en Hörða Knútur ríkis naut. 

Þrjátýu? og nýu þúsund yfir teljum, 

Konráður í hauður hnð, 

en Hinrik Svarti stjórnaðe. 

Einn um fertugt öldin þegar hafði 

Michael kaus sér klaustur rann, 

Kalaphates erfir hann. 

Fanngt á tróni fögjarn árið varla, 
Konstántínus kömur þá a 

keisara tign í Garði ná. 

Sex um fertugt sú ellefta hefur 

öld — ár hernað harðráður 

Haraldur kömur Sigurðs bur. 

Magnús góði mildíng í Noregi, 

fötur síns hlyra frægð sem ber, 

fær þá ríkis helft með sér. 

Lilu áfram en þá týu vetur 

Konstantínus keisare 

kraup frá lí, ríki og fé. — 
4 

. 
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Theódosía tekin yfir ríki, 

sem ei lengi sæmd þá bar, 

Zóe nipt var drottníngar. 
Árum tveimur eptir HeinrekSvarti 

dó — en hefnir — Heinrek— kjær 

hans — sex vetra ríki nær. 

Theódosía dáin árið sama 

strax tók ríki ei stjórnar vel 

Stratsíótíkus Michael. 

Vetur nærsta var afsettur ríki 

Ísaacfus ríki röð 

rött Komnenus heitinn með. 

Ísleifur fyrst er í Skálholt vígður 

biskup — greindur góðleik bar 

Gissurs hvíta sonur var. — 

Ártal þúsund ár fimmtýn' og nýu 

Ísaacíus klaustur kaus 

keisar-tign við sína laus. 

Aptur valinn er í Miklagarti 

Keisaraleg sá kjósi met 

Konstantínus Dúkas hét. 

En sjö vetrum síðar á Englandi 

Haraldur, feldur harðráðe, 

hann fyrir þíngamönnum hné. 

Kaldur nár á nærsta ári verður, 

snáka dínu dýrri frá. 

Dúkas Konstantíus þá. 

Diógenes, djarfar árið sama 

Rómanus tók ríki nú, 

ríkti hann um árinn þrjú. 

1056. 

1057. 

1059. 

1066. 

067. 

1070, 



Í tð 
BLAÐ 

$0. 

5l 

Michael nærst því Miklagarði ræður 

Parapíníatus einn 

ágyrnd kvalinn maura sveinn. 

Átta vetur enn að síki situr 

Nicephórus, nærst því var 

nýr til ráðinn landstjórnar. 

En klaustur settar siðar þremur árum 

Alexíus æðstur strax, 

af okkur nefndur Kyrjalax. 

Eitt þúsund og þar til nýutíu, 

hör við sex ár hníta má, 

hólst in mikla Krossför þá 

Tóllta öld er talin Krossfaranna, 

hugðu kristnir hrífa þá 

Helgalandið Serkjum frá. 

Tólf missira talin öld er þessi 

Heinrek þegar fjórði fríð 

fökk við mæddur andlátið. 

Skynheilagarskömmdar Róma Drottinn, 

keisara bönn svo gjelur grimm, 

að grafast mátti? ei árinn fmin. 

Heinrek fimmti föður ríkið erfði — 

en Ögmundsson að Hólum hör 

helgi Jón þá vígður er. 

Ellefn hundruð átján dó keisari 

Kyrjalax — til frama! og fjes 

Fagri, krýndi Jóhannes. 

Er sjö vetrum síðar Heinrek fimmti 

lífi þrotinn — land á ný, 

Lothar tók eg rjeði því. 

Kr. á. 
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1081. 

1096. 

1108. 
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Um tólf vetur tróninn situr þessi, Eat 

Konráður af Svafa sá 

síðar Árið stjórnar þá. 1138. 

Ellefu hundruð yfir fjörutýu 

þrjú ár fremur þessu les, 1143. 

þá dó Fagri Jóhannes. 

Hans þá mögur hafinn var í ríki 

Emanúel eptir það, 

og því lengi situr að. 

Nú Konráður nýu vetrum síðar tiB3. 

— Ítaliskum um könndt þar — 

-ólifjani drepinn var. 

þá rauðskeggur ríkið Friðrik tekur 

bezt til stjórnar borinn var, 

brótur arfi Konráðar. 

Ellefu hundruð átta með sjötýu 1178. 

frægsti vor af fræðum gjör. 

fæddur Snorrí Sturlu bör. 

Áttræð talin tólfta verður öldin 1180, 

Emanúel andast þá, 

Alexíus ríkja má. 

Um þrjá vetur Alexíus ríkti, 1183. 

Andróníkus niflung þann 

náði drepa', og ríkið vann. 

Andróníkum, Ísaacíus drepur 

tveimur árum eptir þaé, 1185. 

og hans ríki settist að. 

Ellefu hundruð ár og nýutýu 1190. 

keisari frýnn og fræglyndur 

Friðrek tínist rauðskeggur. 

.— 
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Hernað Serkjum háði þegar móti — 

en Heiurekur arfi hans 

aptur tekur ráðin lands. 

Fjórum sagt er síðar vetrum hefði 

unnið nær við álma hvin 

Austurheiminn Temúósein, 

Veturinn eptir Alexíus ríkti, 

af þvi blindar illskiptinn 

Ísaaeíus bróður sinn. 

það má telja tveimur árum síðar 

keisari Heinrek — hautrið þreyr 

herra tignarlegur deyr. 

En Friðrekur fjógra vetra ríki 

aptur tók þá arfi hans, 

ágjætastra líki manns. 

1195. 

d94. 

Filippus sonur Friðreks rauðskeggjaða 

en þá kosinn annar var, 

illa páfa það líkar. 

Ottó iöt þá einn af kjósa nýu 

hærstu völd að hefði fróns 

Heinreks mögur var sá Ljóns. 

Öld á hvolfið himinljósa rennur 
in þrettánda þreyngíngar 

á þeirri finnum víðast hvar. 

Óskipun var öll á keisara valdi ; 

heint lá við það bylltist um 

i báðum keisaradæmunum. 

Tólf huudruð og tvö í Miklagarði, 

alvanur til ófriðar, 

Alexíus rekinn var. 



54 
Kr. á. 

85. Ári síðar Isaacíus blindi 1208. 

innsettur Í umsjón lands, 

og Alexfus mögur hans. 

86. En er dauður árið nærstkomandi, 1204. 

engum tign þar endast má, 

og Alexíus drepinn þá. 

Dúkas ríkir, drepinn árið sama 

benja flagði beittu met, 

Baldvin höt sá núna réð, 

88. Blaldvin þeim var banað ári síðar, 1295. 

kom til ríkis hlíri hans 

ep = 

Heinrekur að venju lands. 

89. þá tólf hnndruð teljum vör og átta 1208. 

þá Filippus Friðreksson 

féll að svikinn yggjar kvon. 

96. Nú Friðrekur náði föðurs ríki 

beint sex árum eptir það, 3214. 

erlða grein sem rétt á kvað 

91. Entveim vetrum eptir varð Heinrekur 1216. 

Grikkir ollu seystir því, 

— garði — Mikla — fánginu í. 

92. Ög þar Pétur aptur krónu skreytti — 

en Ottó fyrr sem eyddi ré, 

eg tveim vetrum síðar dó. 1218. 

93. Róbert tekur ríki í Miklagarði 

árum þremur þar eptir, 1221. 

þar sem Pötur röði fyr. 

94. En tólf hundruð átta með tuttugu, 1228. 

þrávalt vanur darra din, 

dó hinn mikli Temúösein. 
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100. 

101. 

104. 

óð 

(Þrjátýu og einu ári teljum fyki 

á bessa knarar bóli strið 

brennan var í Launguhlíð). 

En þessar mundir mun á grundu jaka 

þjóðin kénna þá við bar 

þorvalds, brenna, Vatnsfjarðar 

Róbert vetri var og síðar dáinn, 1229. 

Baldvin þáði bróðir hans 

borgar ráð og völdin lands. 

Nýu vetrum nærst þar rptir sköði 1238. 
Íss um landið ósvífinn 

Örlýgstaða bardaginn. 

þrír vetur frá þrymu liðnir voru, 1241. 

Snorri þegar veginn var 

i vjelabrögðum Gissurar. 

En þrem vetrum auka talið verður, 1244. 

fróns höfðingjar hraustir þá 

Húnaflóa börtust á. 

Á Haugsn esi halir eiga rómu 

Var það eptir vetur tvo, 1246, 

vanir járnum blóði þvo. 
Öld þrettánda það var beint á miðri 1250. 
eyturs fyrir fæðu hnje 

Friðrek annar keigsare. 

Fjórum vetrum Flugumýrarbrenna 1254. 

— og settist jarl í sýrukörs — 

—- síðan varð á landi hér — 

Ári síðar eptir brennu talda 1 

á þveráreyrum þrekmenneð 

Þorgils Skarði berjast réð. 

Lo Er E 
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106. 

108. 

109. 

110. 
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112. 
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Óskipan var öll á Þýzkalandi, 

keisari engin kosinn þá, 

er kunni þeirri tign að ná. 

Palæólógus lagði? að Miklagarði 

ríkis honum ráð þar veitt 

rétt tólf hundruð sextyu' og eitt. 

„ En tólf vetrum eptir það Róðólfur 

þjóðverjanna ríki réð, 

ræsir Stóra nefið með. 

Nú er áttræð öld og þriggja vetra, 

Palæólógus allur er, 

Andróníkus krónn ber. 

Á missirum ölrum Sturla dáinn 

skrifari viss að skýrra von 

skáldið mikla — þórðarson. 

Einn um nýræðt öld þrettánda hefur 

á Róðólfur andast beð, 

Aðólfur þá löndum réð. 

Hann sjö vetur sat í keisara dómi, 

tign þá öðlast eptir ven 

Aðalbjartur Róðólfsson. 

Öld fjórtánda er eptir þetta kömur; 
hræsnis páfa hroki stór 

hnigna bá að nohkru fór. 

Fiminti flokkur. 

Teknr yfir 400 vetur. 

Átta vetra öld fram bar, 

að af bróður sínum 

= s 
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Aðalbjartur veginn var, 

veik Heinrek til stjórnunar. 

Fimm ár eptir eytur fann 

í Kaleyk sér gefið 

Heinrek munkur myrða vann; 

en munknum réði að flýa hann. 

Kosinn Friðrek Fagri þá 

frægur vetri síðar, 

og Loðvík Baýre buðlúng frá 

bátir tign sem vildu ná. 

Hálf þrítugt þá öldin er 

in fjórtánda þessi 

Loðvík sigra Friðrek fer 

og frægann vin hann gjörði sér. 

Andróníkus eptir þrjú 

ár af ríki settur, 

af sonar kundi! og nafna nú 
neyð til gylfa vildi sú. 

Þrettán hundruð tuttugu tvenn 

teljast ári betur, 

Andróníkus. allur senn, 

og Jóhannes völdu menn, 

.„ Palæólógus auk nafn á, 

ungan þarf að styrkja, 

Kantakú — höt — Zenus sá 

sem hans stjórnar átti? að gá. 

En sex vetrum eptir tjáð 

er frá Þýzkalandi 

keisari Loðvík kraup í láð, 

Karl háns tekur yfirráð. 

Kr, 

1313. 

1314. 

1325. 

1328, 

1341. 



9. 

11. 

13. 

14. 

16. 
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Gékk erlendis yfir þá 

árið þetta sama 

ægur Dauðinn Svarti sá, 

sem að feldi menn í strá 

Fjórtán árum eptir það 

er Jón Smiður drepinn 

norður á Grundar, stórum stað, 

studdi? hún Helga vígum að. 

Seytján árum síðar finn 

settann Karl í moldu, 

varð bans niður vald - fýkinn 

Venseglafur keisarinn. 

þegar fundin áttræð er 

öldin hin fjórtánda 

Andróníkus illsku ber 

Áa sínum móti fer. 

Jóni — vald að verja“ honum 

veittu Feneyíngar: 

fyrst sem púður fallstykkjum 

fleyttu' í stríð að manndrápum. 

En sjö vetrum varð hér frá, 

Valdimari gétin, 

Margröt Dönum mektug hjá 

mikið ríki tekur þá. 

Andróníkus ásækinn 

árið nýutýu 

föður og bróður fangar sinn 

og fleygti' í stofu myrkurs inn. 

Ái Jón hans öndu lt 
enn Emanúel Áýði 

Kr. á. 

1380 

1587. 

1890. 
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oZ sör bað liðs með sóknar hret 

Soldán þrumu Bajazeth. 

Tveim missirum síðar sá “ 1392. 

Soldán Emanúel 

orkar ríkið aptur fá, 
og Andróníkus fángar þá. 

Venseslafi víkið frá 

völdum fjórtán hundruð 1406. 

aptur Brúnsvik Friðrek fá 

fyrtar rík? og myrðtu' hann þá. 

Keisari Rúpert kosinn hör 

— kömur óld fimmtánda — 

Hússítanna heitinn er, 

hún þess sanna merkið ber 

Tekst með henni trúar jag 

telst það árið fyrsta 1401. 

að Jóhann Húss frá prestur Prag 

páfa trúnni vann óhag. 

Það fimmtánda aldar ár 

annað, hör á landi 1402. 

Svartidauði geyst um gár, 

gröf í lagðist margur nár. ! 

.„ Síðar vetrum telst það tveim 1404. 

tyggi Mógolanna 

tamur sigri um tröð og geym 

Tímur mikli kvaddi heim. 

Andast Rúpert eptir það 

árum sex að telja, 1410. 

Sigmund velur öldin að 

Ylirráðum hans í stað. 
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Fjórtán hundruð fjórtán þjóð 1414 

finnur ártal vera, 

þángað margur þeysti lóð 

þíngið mikla í Kostnitz stóð. 

Fjórtán hundruð nýtján nær 1419. 

nam í klaustur ganga 

Emanúel — kundur kjær, 

krýndur Jón hans ríki fær. 

Allann sigrar Ziska snar 

síðar þremur vetrum — 1422. 

kempann sína kylfu bar; 

keisara herinn Sigmundar 

Fjórtán hundrað þrjátýu' og þrjú 1433. 

Þorvarður með Teiti, 

gat ei sekum gagnað trú, 

Geyrrekssyni drekktu nú. 

Síðan bani Sigmundar 

sagður þremur árum 1436. 

Aðalbjartur aptur þar 

að keisara gjörður var. 

Um þrjá vetur eina sat, 1439. 

áður en dó, að ríki; 

Friðrek velja mengið mat. 

mikil völd hann þegið gat. 

Vísindunum vænsta lið 

veitist í þann tíma, 

stóð þá bóta stórra til 

í Stratzborg fundið Prentverkið 

Síðar árum sex í fjórn - 1145. 

svalur Jón keisari, 
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Konstantínus tók þá stjórn 

Tyrkjum síðan verta fórn. 

Keisara dæmið kristnum frá 

kúgað eystra verður, 

fjórtán hundruð timmtýu' og þrjá 

finna vetur aldar má. 

Mahómeth herjar Miklagarð, 

mikið vann það ríki, 

keisara tign sör kaus að arð, 

en Konstantínug falla varð. 

Um þrjá vetur ártal flyst 

aldar til flæmtándu, 

þegnum gafst hin þarfa lyst 

því ná verður prentað fyrst. 

Ár sextýu' og sex á veg 

sögð ylir fjórtán hundruð, 

kalda jarðar kraup í lex 

kappinn mikli Schanderbeg. 

Drápu' í kífi Breta bórn 

buðlángs sýslumanninn, 

sem þó röskur sýndi vörn 
sumarið eptir ríka Björn. 

það var stund er þörf að hné, 

þetta finnst í letri, 

pappir fundin fyrst að sje 

fjórtán hundruð sjötýge. 

Sjö ár liðu síðan frá 
Sweitza barðist viður, 

fórst í kífi kappinn þá 

Karl hinn Djarfi Borgund á. 
a 

1455. 

1556. 

1465. 

1465. 

147C. 

1477. 
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44. 

46. 
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Attatyu' og eitt við set 1£S1. 

yfir fjórtán hundruð, 

dó keisarinn Mahómeth 

mögur hans rikti Bajazeth. 

Ætla? eg Dönum yrði að sorg 

á þeim sama vetri, 

kaldur nár að kropinn torg 

Kristján fyrsti af Aldenborg. 

Hefir áttræðt yfir þriá 

öldin sú fimmtánda, 1483. 

mær trúbótar maður sá, 

Marteinn Lúther fæddut þá. 

Nýu árum eptir rann 1492. 

á Kolumbus gnoðum 

Vesturálfu fyrstur fann 

en fór ei upp á landið haun. 

Ári síðar einu þá 1493. 

andast Friðrek kyrri, 

Maximílíanus á 

ur þjóðverja ríkið sjá. 

Fjórtán hundruð finnum vér 

fjegur og nýutýgu 1494. 

sumum eyddi sveitum gér 

seinni plága í landi hér. 

þremur árum eptir það 1497. 

Ameríkus siglir 

ströndum Vesturálfu að 

upp á megin landið trað. 

Hefst sextánda hér nærst öld 

hin Siðbótar góða, 
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rett á henni trúa.töld 

tíndust páfa megin gjöld. 

Í Tyrkja ríki talið göt 

tólf og fimmtán hundruð 

setja völdin sig í lét 

Selím eptir Bajazeth 

Árið eptir hilmir Hans 

hneig frá Danaveldi, 

Kristján annar kundur hans 

kömur þar til stjórnar lands. 

Fimmtán hunóruð fimmtán — Jón 

fyrtum, Arkibaldur 

einhver páfans æðsti þjón 

aflátin að selur bón. 

Maximilíanus er 
andaður fjórum vetrum 

síðas — Karli sonar ber 
syni hans að ríkja hör. 

Selim dó, en Sólímann 

son hans Tyrkjum ræður, 
ári síðar eptir hann 
einatt liði stýra vann. 

Kristján annar árið það 

æðstu landshöfðíngja 

í Stokkhólmi blóðs við bað 

brytja lét hann niður í spað. 

Stjána hlíðnin af sögð er. 

eptir þrenn missiri, 

hans Friðrekur fyrsti þór 

föður bróðir land erfer. 

1515. 
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þá sextándu þegar öld 

þrítugt einn á skorti, 1529. 

Sólíman með hers áhöld 

höldt að Vín með Tyrkjafjöld. 

Með þrjú hundruð þúsunder 

þeim að staðnum sækir, 

en var sú hreysti vörn fyrer, 

hann varð í burt að hverfa her. 

. Friðrek Daua fylkir dó 

fjórum vetrum síðar, 193 

Kristján annar öld fram dró 

í hans stað — en tókst ei þó. 

- Liðu fjögur ár um enn 

áður Kristján þriðji 

— flokka deila tíðkast tvenn — 

tóku ríkið yfirmenn. 

En tveim vetrum eptir þar ; 1539, 

einn Í Skálholt Gissur 

stólinn fyrst á valinn var 

vinur trúar Lútherskrar. 

Og sjö vetrum síðar þó 1546. 

sjálfar trúbætarinn, 

Marteinn Lúther lífs að ró, 

lærifaðirinn mikli dó. 

Finnmtán hundruð fmmtýe, 1550. 

fróni varð á Ísa, 

Arason fyrir exi hné, 

og arfar hans í Skálholte. 

Karl af ríkið sagði sör 

sex um vetur liðna, 1556. 
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63. 

64. 

66. 

68, 

65 

Ferdinand þá aptur er 

yfir landið krýndur hér. 

þremur síðar vetrum var 

vísir allur Dana, b 

Friðrek annar eins og bar 

ötlíng verður Danmarkar. 

Ferdínand þá feygur bnö 

á fimmta vetri síðar, 

miðlast ríki, mengi' og fé 

Maximílíanuse. — 

Fimmtán hundruð sextýu og sex 

Sólíman er dáinn, 

Selím erfóar, Vegur. vex 

valdsins nýtur tignarlegs. 

Blóðb rúðkaupið eptir er 
árum sex að telja; 

niður í París hörðum hör 

Húgónottar kvistað er. 

Tvö ár liðu leiddann sjá 

lýtir Selím. Tyrkja, 
arfi hans að eríðum þá 

A múrathes ríkja má. 

. Maximílíanus er 

árum tveimur síðar. 

dáinn — Róðólf hyllti hör 

herra lið að stjórna sér. 

Áttatýu' og átta þá 

yfir fimmtán hundruð, 

annar heimi Friðrek frá, 

fjórði Kristján ríkið á. 

2574. 

1576. 

1588. 
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72. 

74, 

76. 

66 

Nyutýu og fimm svo finn 

fimmtán hundruð yfir, 

Amúrathes úthafinn, 

en Mahómeth krón - borinn. 

Andláng kémur austan þá 

öldin Trúarflokka, 

seytjándu það segja má 

sem er Krist í dögum frá. 

þriðja árið aldar skráð 

ennar nú seytjándu, 

Mamhómeth í lagður láð, 

ljent Achmeti stjórnarráð. 

Naut Róð ólfur nákuldans 

Nýu vetrum síðar, 

en Matthías hlíri hans 

hærstur á jörðum þýzkalands. 

Sextán hundruð seytján með 

sagður Achmeth liðinn 

hans Mústapa byggir beð 

bróðir — stund þó skamma réð. — 

Ári síðar afsettur 

ódugnaðar vegna, 

Osman ríkir Achmets bur 

og átti valdið þeigi kjur. 

Matthías dáinn annað ár 

en Róðólfur stjórnar 

ellepti, með fengin fjár, 

frá Róðólfi talan stár. 

Sextán hundruð setja má 

samt nýtján með þremur 

Kr. á. 

1595. 

1612. 

1617. 

1618. 

1619. 

1622. 
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Mústapha við Osman á 

ærna ríkis deilu þá. 

Líðir kjælfðu loks í streing 

liðstjórnendur báða, 

aptur kusu' að erfða feing 

Asmurathes skárri dreng. 

Líða vetur fimm þar frá, 

frægsti biskup Hóla, 

nú Guðbrandur leiddur lá, 

landsins nytja maður sá. 

Sextán hundrnð þrjátyu þá, 

þó með tveimur vetrum, 

föll hinn gildi geyrs við þrá 

Gustaf mikli Svíum frá. 

En fimm vetrum eptir það 

er Ferdínand látinn, 

en föður síns í fremda stað 
Ferdínand þriðji ríkjum að. 

Amúrathes afgenginn 

öld þá fertug verður, 

Ibrahim þar útkjörinn 

eptir ríkir barma sinn. 

Hör með öldin hálf fimmtug 

hin seytjánda þessi 

Krítar styrjöld hófst af hug 

hörðum þá ok vopna dug. 

Liðu vetur þá um þrír, 

þar til Kristján fjórða, 

Dana konúng fjörið flýr, 

Friðrek þriðji stjórn að býr. 
6“ 

Kr. á. 

1637. 

1632 

1637. 

1640. 

1645. 

1648. 
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Ibrahim kirktur og þá var, 

eptir "Tyrkja hætti, 

Mahómeth hans mögur þar 

mikla tignar valdið bar. 

Stundir þessar og að auk 

ærið merk að heyra; 

þúngri mjög við þrymu brauk 

þrjátýu ára styrjöld lauk. 

Ári síðar að eg finn, 1649. 

Englendíngar djörfu 

Karl hálshjuggu konúng sinn, 

Krómvel gjörðist stiórnarinn. 

Á sextugt skorti því nær þrjá 

þegar öld seytjándu: 1657, 

Ferdínandur látinn lá, 

Ljónvaldur (Leópold) á tróni þá. 

Sextán hundrað sjötýer 1670. 

sjóli Friðrek Dana, 

öndu falinn fölur hné, 

fimmti Kristján trón á stje. 

Sex missirum síðan er 1683 

síra Hallgrímur dáinn 

andríkastann ætlum vör 

allra skálda" á landi hör. 

Áttatýu' og sjö skal sjá 1687. 

sextán hundruð yfir 

Makon (Mahómet) vikið völdum frá, 

var Soliman krýndur þá. 

Einum síðar vetri var 1688. 

vanur öllu standi 



3 

eð 

1. 

69 
. Kr. á. 

að yfir Rússum einvald bar 

undra maðurinn Pétur Zar. 

Árum þremur eptir það 1691. 

er Sólíman dáinn, 

Achmeth valinn strax í stað, 

stjórn sá Tyrkja gjætir að. 

Fjórum árum eptir hvarf 1695 

öndinn bans úr líki, 

Mústapha við stjórnar starf 

stórann Makons tekur arf. 

Nyutýu? og nýu" um sinn 

nelfndt yfir sextán hundruð, 1699. 

Kristján dó, enn fjórða finn 

Friðrek Dana konúnginn. 

Mentar öldin nú hefst ný, 

nefnd er hin átjánda, 

að jafngildis efnum frí, 

auatan kömur og gyllir ský. 

Sjötti okkur. 

Teknr yfir 150 vetur. 

Átjándu það aldar var 

árið þriðja að Mústapha 1703. 

út var rekinn öldin hvar 

Aehmet gjörði? að stjórnanda. 

Tveimur árum eptir það 1705. 

er Ljónaldur nár í mold 

son hans Jóseph strax Í stað 

stjóraar yfir þýskri feld. 
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Seytján hundruð sex við bar, 
sæmd er Vesturálfunni, 
í Boston fæddur Franklín var 

frelsis rötta stórmenni. 
Hundruð seytján sjö ár með 
sögð hin Stórabólann er, 
ýngismönnum eyða röð, 
átján þúsund feldi hör. 
Fjórum árum eptir þá 
andast Jóseph keisarinn, 
aptur Karl hinn sjötti sá 
settur þar í valdið inn. 
Fimm og týu teljast ár, 
tilbætt seytján hundruð með, 
Loðvík Frakka fylkir nár 
fjórtándi, sem skrauti röð. 
Seytján hundruð átján enn 

í Norgegi það við bar, 

skjöldúng Svía skjótfærinn 
skotinn Karl enn tólfti var. 
Arum tveimur eptir sést 
enn við stóru verkin sín 
Jón sá mælski mæríng lözt 
meystari biskup Vídalín. 
Svo missirum síðar nú 
sendur á Grænlandið var 
Hans Egede telja trú 
að tæki kristni heiðíngjar. 
Fjórir hríngar eyddust árs, 
oz með Rússum þá við bar, 
margbreyttur til lands og lárs, 
líki! að verður Pétur Zar. 
þá átjánda þessi! er öld 
þrítug beint við ára tal, 
af Achmet tekin eru völd, 
en hann Mument ríkja skal. 
Dönum líka Friðrek frá 
fjórði, kóngur dáinn er, 

107. 
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Kristján ríkir sonur hans sá, 
sjötta þann og köllum vör. 
Fertug nú er orðin öld 
átjánda, þá finnum sköð 
æti daga komið kvöld 
Karli sjötta þýzkum með. — 
Fjórtánda þann finnum þar 
frá Habsbergar Róðólfi, 
í karl-legg réttann kominn var, 
keisara valds í stjórninni. 
Ertiðt gökk um erféar hald, 
að ráðstöfun keisarans, 

telja má þó tæki vald 
Theresía dóttir hans, 
Síðar árum tveimur telst, 
Theresí mótsnúenn, 
Aðalbjartur aptur velst, 
og keisara völdu menn, 
Eptir liðin árin þrjú 
andaðist — enn líður Frans 
til keisara tekur nú, 
og Theresía konan hans. 

Einu síðar ári var, 
öðlíng sjötti Kristján dó, 
ríkið fimmta Friðrek bar 
og föður síns að arfi bjó. 
Styrjöld ára sjö þá sögð 
Seytján hundruð fimmtýu' og sex, 
hólst við ærin illsku brögð, 
ófriður á löndum vex. 
Seytján hundruð sextýu' og tvö 
síst í ríkis Breta frið 
um þá styrjöld ára sjö 
Flisabeth skildist við. 
Drottnfng Rússa Katrín kann, 
könnd að velja heiðurinn, 
þegar bezt sör færi fann, 
fángati Fðtur bónda sinn. 

Kr, á. 
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Þremur árum Frans í frón 
frægilegur síðar hné, 
Jóseph annar erfir trón 
Austurríkis keisare. 
Ari síðar Friðrek frá 
fimmti látinn ríki? og fje, 
aptur ríkið erfði þá 
úngur Kristján sjöunde. 
Seytján hundruð sextýe, 
settst við nýu rits um frón, 
barst í heim að banna ve 
Bónapartur Napóleón. 
þremur árum eptir sköð 
er Strúens í Dana stað 
að dauða kvalinn minkun með, 
menn nú loksins vita það. 
Seytján hnndruð, tugir tveir 
tuttugu árum fremur þó 
Jósephs völdinn miklast meir 
María Theresía dó. 
Meistari Hálfdán fellur frá 
fimm það vetrum síðar er 
hör var lengi? á Hólum sá 
hálærða þann köllum vér: 
Nærsta síðan eptir ár, 
Einasti sem nefndur er, 

Friðrek Prússa niflúng nár, 
nefnast annar skal þó hör. 
Síðar þremur árum er 
uppreyst hafinn Frökkum hjá 
og Finnur biskup frægur hér 
fölur leggst í duptið þá. 
Nýræð öld er orðin nær 
átjánda þá Jóseph deyr 
en Ljónaldur foid til fær 
fyrirráðs — í löstum þreyr. 
Franklín hneig á hinsta heð 

harðstjórana rétt svo mat: 

1180. 

1789. 

1490. 
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úr hásætum hrista röð, 
hann þór-dunur kúgað gat. 

En Ljónaldur að völdum var 
vetur tvo, en mögur hans 
kjænna hóf sér kunni þar 
keisari valinn úngur Frans. 
Varð ei Gústaf þriðja þá 
þjóðin Svíja leiði töm. 
í meigin svikum mæríng sá 
myrður var áf Ankerström. 
Einu síðar ári var 
óstjórn Frakka svo vaxinn, 
menn af létu lífa þar, 
og Loðvík hjuggu konúng sinn. 
Seytján hundruð nefnum nær 
nýntýu ár og sex, 
Bónapartur fyrst þá fær 

frægðar orð er síðan vex. 
Keisarans höra þegar þrjá 

þessi hrekur í púðurhljóm, 
ávalt réði sigri sá 
sjálfann kúgar páfa' í Róm. 
Katrín önnur drottníng dó 
djásnum frá, en Rússa jörð 
Páll má stýra, þótti? ei þó 
þessi verður stjórnar gjörð. 
Öld nýtjánda nefna skal, 
nýrrar göt að litlu hör, 
allfest hennar ára tal 
öðrum geymist heldur en mör. 
Hennar árið fyrsta ófrtó 
færði Dönum Nelson — með 
skoteldínga skelli grið 
á Skýrdag sjálfann berjast röð. 
Þremur árum eptir sé 
ætlar Bónapart sér trón, 
krýndur í París keisarie 
kallaður fyrsti Napóleón. 

1793. 

1796. 
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1804. 
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Átján hundruð ár og fimm 
enn við höfðunn Trafalgar, 
sögð er róma sára grimm, 
sigrar og fellur Nelson þar. 
Ári síðar meiga menn, 
muna það um spurðist frón, 
tvo keisara sigrar senn, 
sigurvegarinn Napólón. 
Missirinn eptir allt eins vann, 
ekkert honum stóðst þá lið, 
Rússa og Prússa hrekur hann 
hreystilega Tréland við. 
Vígs albúinn Vellíngton, 
veður goðum Bretsku þá, 
til þess varnar tíndist von, 
tekur flotann Dönum frá. 
Atján hundruð átta þá 
andast Kristján sjöundi, 
Friðrek hylltur sjötti sá 
söst Í nafna röðinni. 
Átján hundruð og þrettán 
ofur kapp við Napólelón, 
reyndi sannlegt sigur - rán 
svatilsför á Rússa frón. 
Árum tveimur eptir þar, 
ofurebli fyrir þó, 
af þegnum svikinn sínum var, 

og sigraður hjá Waterló. 
Í Suðurálfu færði hann fley 
fángin, Breta stjórn það bauð, 
geymdur var Í Elfn ano 7 
aldan þar á klettum sauð. 
Átján hundruð átján með, 
en hjá Svíjum það við bar, 
Karl en dauðans kraup á beð, 
krýndur Bernadotti var. 
Liðu vetur þrír um þá, 
þar til Tyrkja styrjöldinn 

Kr, á. 
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hófst við Grikki grimdar há, 
gat það fóstur áþjáninn. 
Átján hundruð tugir tveir 1822. 

taldir 5. maí dag 
Napóleon sá djarfi deir, 
djásnið hers í hverjum slag. 
Árið hitt í hönd fór þá 
höfðu Grikkir framgáng nú 
Suðurhafs, og eyjum, á 
útbreidd var hin sanna trú. 
Loðvík annað árið hjóm 1824. 
andarvana skal í Frans, 
aptur komst í konúngs dóm 
Karl týundi broðir. 
Hálf þrítug þá öldin er 1820: 
Alexander verður nár, 
Rússa stýrði hauðri hör 
hann þau aldar liðin ár. 
Konstantínus kaus ei ráð, 
keisaraleg sem erfð að ber 
betur annar það fær þáð, 
þau Nikulás tók að sér. 
Um þessar mundir margt við ber. 
mikið sýndi hugvit það, 
gjörðu menn að gagni sér 
gufuskip og márgt annað. 

Liðu fjegur ár um enn, 1829. 
unz að Grikkir frelsi ná, 
þó harðir féilli hreysti menn, 
höfðu? og Frakkar styrkta þá. 
Þrítug nærst því nú er öld 1830. 
nyýtjánda — þá vitum sköð 
Karl týundi vísis völd 
viður skilinn Frökkum með. 
Aptur hylltur í það skarð 
umbreytíng er tfð í Frans, 
af flótta gripinn fylkir varð 
Filippus af Orleans. 
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Tveimur árum eptir þar 
Otti Bayrarlandi frá 
nefndur Grikkja niflúng var — 
Napóleon úngi deyði þá. 
Atján hundruð en þá tel 
ár og fjörutýu með 
Friðrek sjötta hilmir hel 
helga vígðri moldu röð. 
Kom áttundi Kristján þá 
kóngur vor á Dana trón 

áttunda röð árið á, 
unz þann gjæðíng byrgðifrón. 
Atján hundruð enn til fulls 

ár sextán og þrenn týu, 

hófst hinn mikli gröptur gulls 
garpa' á Kaliforníu. 
Tveimur árum eptir, hýst 
út úr staðnum Parísar 
Loðvík kóngi vönum vist 
veltu hjólum gjæfunnar. 
„þarna! er Pötur Sigurðson,. 
sem þú vinur! beiddir mig, 
forláta bezt í blíðri von 
bitar mögur Konráðs þig“! 
„tlálf sjötugur að árum eg 
ur einu betur þetta sinn 
styrðorð aðann stundum mjég 
Stjórnar-Óðinn kvað eg minn“ 
„Lítt að vunninn ljóða dáð 
læt til þurtar gánga hör, 
alda spunnin þenna þráð 
þagnar snurða sundur skör“. 
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Stjórnar-ó6ð þenna, sem nú kjemnr fyrir almennings 

xngn, sendi þjóðskáldið Gísli Konráðsson Í Flatey á Breiða- 

Ýrti, prertemiðjunni hjer að gjöf, sama árið og bún var 

etofnsett hjer á Akureyri. En þar það var þá, og er enn, 

sannfæring meiri hluta prentsmiðjunefndarinnar, að prent- 

smiðjan sjálf kosti enga bók, meðan hún fengi ei jafnan 

tjett við systir sína Í Reykjavík; og eptirldtu því, þá verandi 

stjórnendur prentsmiðjunnar hjer. :njer, nefoðan Óð, vildi jeg 

láta peenta hann á minn kostnað, sem jeg og þá strax hefði 

æjórt, hefði hann þá verið á reitum höndum. Á þorra næst- 

liðinn vetur gat jeg fyrst fengið að ejá hann, og fekk þá 

líka nýtt leyti hjá nókkram af meðnefadarmönnum mír:nm, 

— æð Játa prenta hann; en af því þá var dálítið búið að 

— breyta bæði hendíngnm og ártölum í fyrsta og öðrum flokkn=- 

mn, og strika yfir sum ártölin — hinir 4 flokkarnir voru óá- 

hræðir —, þá var ei svo glöggt að sjá, hvort skáldið sjálft 

eða nefndin hefði gjört þat; rjeði jeg það því af, að fara 

eptir ártölum sem jeg þóttist viss um að skáldið sjálft hafði 

Upprunalega sett, og sem jeg hefi borið semen við Koefods 

Voraldarsögu og þeim seinast útgefnu Biblíasögum, og mun 

það samhljóða þeim báðum, eins og við var að búast af 

slíkam fornfræðing og menntamanni, sem Gísli er þjóð- 

kunnur að vera. 

=  Prentvillur vana jeg sjeu ei. margar, og er góðfús lesari 

betínn að lssa þær í málið, verði hann þeirra var. 

Grímur Laxdal. 
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